
Kære medlemmer    
Her på den sidste vinterdag kan vi glæde jer med, at der i den nærmeste tid er hele 
2 arrangementer at se frem til – en noget forsinket nytårsparole og en koncert i 
Stærekassen. Foråret er på vej, og det er gode oplevelser med Musikkorpset også.

Nytårsparole lørdag d. 19. marts kl. 10.00 – Tilmelding er påkrævet
Dette arrangement blev i første omgang aflyst tilbage i januar måned pga. den 
meget høje corona-smitte i samfundet. Nu er situationen heldigvis en ganske anden, 
og det betyder, at vi nu kan gennemføre traditionen med nytårskoncert specielt for 
Vennerne foran Midterpavillonen på Livgardens Kaserne. Efterfølgende serverer vi 
et glas champagne/portvin/sodavand i Musikermessen, hvor musikerne også vil 
være til stede.

Tilmelding kan kun ske ved at sende en mail til Musikkorpsets sekretær Ina G. Holst 
på LG-MUK10@mil.dk – senest 16. marts.

Det er muligt at invitere børn og børnebørn med til dette arrangement – skriv blot 
alle deltageres navne og fødselsdato i mailen til Ina. Medbring dit medlemskort og 
svarmailen fra Ina.

Koncert i Stærekassen tirsdag d. 5. april kl. 19.00 – Musik og historier fra arkiverne
Koncerten er gratis, dog skal der betales administrationsgebyr på knap 5,- kr. ved 
booking af billetter her: https://place2book.com/da/sw2/sales/eqm5gkcr4h

Koncerten bliver af en times varighed uden pause. Der spilles bl.a. forskellige marcher, 
hvor der er tilknyttet en sjov historie/anekdote, som vil blive fortalt og understøttet 
af forskellige effekter fra Historisk Samling. Historiefortællere er musikdirigent David 
M.A.P. Palmquist og museumsleder Eric Lerdrup Bourgois.

Efter koncerten vil der være hygge i baren – sponsoreret af Officersforeningen.
Inviterede vil bl.a. være Venneforeningen, Historisk samling og Officersforeningen.

Sociale medier og hjemmesiden
Følg gerne med på facebook og Instagram, hvor Musikkorpset lægger billeder, film 
osv. som gør det meget nemt at følge med i orkesterets virke og dagligdag.

På hjemmesiden www.livgardensmusikkorps.dk offentliggøres nyt fra Musikkorpset
– lige så hurtigt, som de ansvarlige har mulighed for det.

Med venlig hilsen og på snarligt gensyn, 
Bestyrelsen

28. februar 2022
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